
oswlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarŹa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiŹa"ri"!ig';,"r,
osoby zarządzającej i członka organu zarŻądŻającego ominną osobą pfawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Grabiny, dnia l8-04-2011 r.
(mjejscowość)

Uwaga:

1. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą, starannego i zupełnego wypełnie_
nia każdej z rubryk.

2. Jeźelj poszczególne rubryki nio Żnajclują w konkretnym prŻypadku zastosowania, należy Wpisać ]cjglL
czy" -

3' osoba skladająca oświadczenle obofiązana jest okroślić ptzynaleźność posŻczególnych sktadników maiąt_
kowych' dochodóW l zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotycŻy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadcŻenie majątkowe obejmuje równieźwieŹytelności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawno' w cŻęścl B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamiesŻkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizą podpisany(a)' Ewa sianisława KaWa / Kudroń,
(imiońa l na&isko oraŻ oaŻwisko rodore)

urodŻony(a) 02-05-1960 W Dębicy

zespół szkół w Grabinach PubLiczna szkoła Podstawowa zasiępca dyrektora Z's
(miejsceŻa1ludnienja,siŹnowiskolubfUnkcja)

po zapoznaniu się z prŻepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ogranicŻeniu prowadzenia działalności 9o
śpodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiczne (Dz U Nr 106, poz' 679' Ż l998 r Nr'l'l3 poz' 7T5 ] Nr 162'
paz'1126'z 1999r Nr49, poz.483 z2000f' Nr26.poz 306oraŻŻ2002r Nr 113 poz'984iNr214 poz'l806)oraz
uslav!ry z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U'z2001 r Nr 142 paz. 1591 olaz z 20a2 r Nr 23'
poz 22o' Nl62' poz' 558. Nr ']13, poz' 984' Nr 153' poz. 127'l i Nr 2'l4' poz' 1806)' zgodnie Ż art' 24h lej ustawy
ośwadczam' Że posiadam Wchodzące W skład rnaŹeńskiej Wspó ności majątkowei lub stanowiące mó] ma]'atek
odrębny:

L

Zasoby pienięŹne:

- środki pienięŻne gromadzone W WalLlcie polsk ej nie dotyczy

_ środki pien ężne qromadzone W WaLucie obcej: nie dotycŻy

- papiery Wańościowe: nie dotycŻy
na kwotęi

[.

1 Dom o powierzchn 150 m'Ż o Wa(ości: 2oo tys zł tytuł prawny WspÓłwłaścicie|

2' Mjeszkanie o powierzchni] nie dotyczy m'? o warlości nie doiyczy tytul prawny] nie dotyczy

3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarsiwa: nie dotycŻ powierzchnia: nie dotyczy

o Wartośc: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotycŻy

Z tego tytułu oslą!nąłen](ęłam) W roku ubieg]ym prŻychód j dochód W Wysokości: nie dotycŻy

4' lnne nieruchomości]

e\-



powierzchnia: dzialka z zabudową7 ,5 a - współWłasność 
' 
działka o' 18 ha własnośc

o Wartości: 50 tys

tytuł prawny:

t.

Posiadam udziały W spólkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta udzialów:

nie dotyczy

!działy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW w spółce: nie dotycŻy

Z tego tytułu osią!nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje W spółkach handlowych - naleŻy podać iczbę i emitenla akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakjet większy niŹ 10% akcjiW spółce: nie dotyczy

z tego tytułu os ągnąłem(ęlam) W roku ub]eglyrn dochód W wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skar_
bu Państwa innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego' ich związków ub od ko_
munalnej osoby plawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu _ należy podać opis
mienia idatę nabycia' od kogo: nre dotyczy

1' Prowadzę działalność gospodarczł (nalezy podaó formę prawną ] przedmiot działalnoŚci)] nie dotyczy

osobiście nie d01yczy

wspólnie z innymiosobami nie doiyczy

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

2' zaŻądzam działalnością gospodarczą lub jeslem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(naleŻy podać formę prawną j przedmiot działa ności): n]e dotycŻy

osobiście nie dotyczy

Wspólniez innymi osobami ne dotyczy

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): nie dotyczy

-]estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_]estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cŻłonkiem komisji lewizyjnej (od kledy)i nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ub]egłym dÓchód W wysokości] nie dotyczy

2' W spółdzie]niach:

nie dotycŻy

-]estem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotyczy

_]eslem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)] nie dotyczy

- jestem członkiem komisjl lewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubległym dochód W wysokości: nie dotyczy

r.I



3. W fundac.jach prcwadzących działalnoŚć gospoda.czą
nie dotyczy

- jestem członkjem Żarządu (od kiedy): nie dotycŻy

- jestem cŻłonkiem rady nadŻorczej (od kiedy): nie dovcŻy
* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieg'm dochód w wysokości: nie dotyczy

vl .

lnne dochody osiągane Ż tytułu zatrudnienia lub innej działalności zafobkowej lub zajęć, z podaniem l*ot
uzyskiwanych z każdego tytułu: Ż tytułu zatrudnienia - 64689'44 zł , inne -57o5B'1ź zł

tx.

składniki m'enia ruchomego o wartości powyŻeJ 10 0oo złotych (w przypadku pojazdów mechaniczBych nalezypodać markę' model i rok produkcji): Fiat PUNTo rok 2005 -wspŃłjściclei' 'TóYoTA oARoLLA : rok 2ooł
właścicieI

x.

zobou]iązania pieniężne o wartoŚc' powyŻej 10 ooo złotych' w tym Żaciągnięte kredyty ź poŻyczki ońz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwi+ku z jakim zdarzćnźem, wlałń; wysolioscil nió uotyczy

czĘŚĆ B
Adres zamieszkanja osoby składającej oświadczenie: ]
lvllejsce połozenla nleruchomośc

2.

3.

4.

ffilC.,ts'rj

'L



Powyższe ośWiadczenie składam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

śWiadomy(a), iż na podstawi_.
kara pozbawienia Wolności'

ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Grabiny 18-04-2011
(miejscowość data)

] Niewłaściwe skleślić'
2 Nie dolyczy działalności w}.lwórczej w rclnictwie WzakEsie produkcji roślinnej i zwieŻęcej, W formie izakresie gospodar

3 Nie dotyczy ń nadzorczych społdzielnimieszkaniowych'

,.$


